
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Głogów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Głogowski 15 774,00

Razem 15 774,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

Z up. WOJEW OE^pOLNOSk^SKIEGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Jawor

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Jaworski 9 464,00

Razem 9 464,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

póżn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian

dochodów.

w budżecie na rok 2020 po stronie

Z up.

Edyta
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIA!'

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kamienna Góra

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Kamiennogórski 15 774,00

Razem 15 774,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

póżn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów. /  .yr . r,
Z up. WOJEWODY^DOLNO&ASJflEGO

Edyta Sapała 
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Kłodzko

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Kłodzki 12 618,00

Razem 12 618,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 202p po stronie

d o c h o d ó w .  z  up W O J E W O ^ O L N ^ ^ ^ I E G O

Edyta Sapała
.ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Legnicki 69 402,00

Razem 69 402,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

póżn. zm,), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w

dochodów.

budżecie na rok 2020 po stronie

Z up. WOJE\A

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Milicz

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Milicki 88 326,00

Razem 88 326,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na ro 

dochodów. z up woj

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁ'

Finansów i Budżetu

k 2020 tronie



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Strzelin

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Strzeliński 2 717,00

Razem 2 717,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020

dochodów. z up WOJEWOE

Edyto. Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOSLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Środa Śląska

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Sredzki 69 400,00

Razem 69 400,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020^6 stronie

dochodów. Z up. WOJEWOD/toLN^^^^EGO

Edyta Sapała
ZASTĘPCA DYREKTORA WYD7',f' i

Finansów i Budżetu



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Świdnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Świdnicki 78 864,00

Razem 78 864,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020^po stronie

dochodów. t w - DCLMi?§tAS!\'EGO



Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Trzebnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Trzebnicki 28 392,00

Razem 28 392,00

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po^tronie



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB~BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wałbrzych

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wałbrzyski 37 854,00

Razem 37 854,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 

dochodów.

ZASTĘPCA DYR .KTÓRA WYDZIAŁU 
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wołów

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wołowski 50 474,00

Razem 50 474,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stfonie

dochodów. z up wOJEWODŶ BÓLNOŚLASlŚi



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Wroclaw

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Wrocławski 12 619,00

Razem 12 619,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

póżn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stajnie

dochodów . z (jp WOJEWODY pd^JOŚLAgttlEGO



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Starostwo Powiatowe 
Złotoryja

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 Powiat Złotoryj ski 58 359,00

Razem 58 359,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250). 

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów. . . ,  /
Z up. WOJtWODYy^JlKOSLjtfu rrr
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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

FB-BP.3111.103.2020.MJ

Wrocław, dnia 08 maja 2020 r.

Urząd Miasta 
Legnica

Uprzejmie zawiadamiam, że Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2020 

z dnia 07 maja 2020 r. zostały wprowadzone w budżecie na rok 2020 następujące zmiany:

(w złotych)

Dział Rozdział §
Jednostka samorządu 

terytorialnego Zmniejszenia Zwiększenia

852 85203 2110 MNPP Legnica 107 254,00

Razem 107 254,00

Zmian dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej 

nr ZP-ZS.3111.46.2020.JK z dnia 06 maja 2020 r.

Zwiększenia kwoty dotacji dokonuje się z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51 c 

ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z 

późn. zm.), w związku z programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym 

uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 1250).

Powyższe środki uwzględniają podwyższenie dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 

2020 r. o 30%, tj. o 525,75 zł na jednego uczestnika miesięcznie.

Jednocześnie informuję, że powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie 

Wojewody Dolnośląskiego na rok 2020, w układzie zadaniowym w następującej 

szczegółowości:

Funkcja nr 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny,

Zadanie nr 13.1 - Pomoc i integracja społeczna,

Podzadanie nr 13.1.2. - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Działanie nr 13.1.2.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi

Z nn. WOJ^.A|?rafTOLNOŚfc(«ęsK!EGO

Niniejsze pismo stanowi podstawę do dokonania zmian w budżecie na rok 2020 po stronie

dochodów.


